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Miłosierdzie        
            i Miłość Jezusa         

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż 

wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia 

duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić  

pragnienia i myśli serca. Hbr 4,12 
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Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 

porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na 

skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry  

i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale 

był utwierdzony. Mt 7,24-25 

 

Modlitwa ze Słowem Bożym,  

czyli „Lectio Divina” 

Metoda czytania i rozważania Słowa Bożego 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie 
Słowa Bożego poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą 
lekturę, w której chodziło o to, aby wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę 
do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu pytanie: kim jestem, co 
jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez rozważanie Bożego Słowa zobaczę, 
kim jestem, zmieni się także moje działanie w świecie.  
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym 
Sakramentem. W praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy 
choć odrobinę wyciszenia. 
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2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze, jeśli będzie to pół godziny. Pora 
dnia nie jest istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy 
nie zasnęli. 
3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć 
na małej ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy 
stole. 

Przebieg lectio divina: 
Istotą tej metody jest jej podział 
na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie 
przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

Całość powinna być poprzedzona 
chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha Świętego o dobre 
owoce. To kluczowy moment przed każdym czytaniem i rozważaniem Bożego 
Słowa. Głębokie znaczenie Pisma Świętego jest sekretem znanym tylko 
Duchowi Świętemu, który objawia je komu chce, jak chce, kiedy i gdzie chce. 
Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego – pisze św. Paweł 
(1Kor 2,10). Tego Ducha Bóg udzielił i pragnie udzielać nam, jak mówi św. 
Łukasz: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą (Łk 11,13). Dlatego tak ważne jest, aby prosić o Ducha Bożego, który 
sam sprawi, że księga Pisma Świętego zostanie dla nas otwarta, to znaczy 
zrozumiemy jego sens dla nas dziś – w czasie i miejscu, w którym się aktualnie 
znajdujemy.  

Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty. 

Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go  
w całości. Może się zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem, 
nad którym powinniśmy zatrzymać się dłużej. Czytam Pismo Święte powoli  
i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by spotkać Boga w Jego 
Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset, czasami kilka), który nas poruszy. To poruszenie może 
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mieć bardzo różny charakter. Może to być ciekawość, niezrozumienie, 
pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest świadectwem, że ten werset jest 
dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub agresja 
rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus  
w Słowie Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. 
Jest bardzo istotne zwrócenie uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie 
mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są ważne, ponieważ, ukazują nam 
one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ są one 
obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to 
grzechem. Grzechem może stać się dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg 
mówi do mnie?”.  

Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części 
koncentrujemy się na znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, 
jakby smakując – całość wersetu lub jego fragmenty. Czytając możemy 
akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie nauczymy się w 
ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może 
nam pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum, ale 
także i serce. Można się zastanowić, dlaczego ten fragment mnie 
zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, objawia, komunikuje. 
Ważne jest, aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie 
interesują. 

Oratio – Teraz ty mów do Boga, a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed 
nim bez słów (contemplatio). 

Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała 
spontaniczny charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu 
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie. 
Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być „porwani” przez 
Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas 
niż naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki 
dokładnie charakter i kierunek przybierze. Może to być zarówno 
przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. Może mieć także 
charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, 
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by pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio – Twojej 
modlitwy do Boga, którą wzbudziło rozważanie danego fragmentu  – może 
przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy przy Bogu bez słów – wtedy 
modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie będzie 
kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: “Podobnie także 
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 
można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, 
[wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-28) 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. 
Tak samo jest Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą 
razem. I to wystarczy. 

Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”. 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie  
z napomnieniem św. Jakuba: “Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie 
tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  (Jk 1, 23). Zadaj sobie pytanie, 
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czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, 
zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli 
tak, to zapisz sobie konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo 
to, co chcesz uczynić. Pamiętaj, że działaniem może być także przyzwolenie, 
zgoda wobec Boga, aby coś w tobie zmienił, aby sam działał w tobie  
i przemieniał ciebie tak, jak chce. Po pewnym czasie będziesz wyraźnie widział 
jak Bóg Cię prowadzi. 
Twoim Actio może być także nauczenie się na pamięć jakiegoś wersetu  
z aktualnego czytania. Możesz także pomyśleć, jakie słowo, frazę czy werset 
zabierzesz ze sobą na cały dzień, to znaczy będziesz je powtarzał i wracał do 
niego w różnych momentach dnia. W ten sposób dasz Bogu szansę  
i przestrzeń do Jego działania w tobie, do tego, aby cię przemieniał swoim 
Słowem, które samo z siebie wydaje owoc: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w 
nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie 
wydaje plon (…) (Mk 4,27-28). 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego 
postanowienia i wykonaniem konkretnego działania. Doświadczenie 
pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania ze Słowem 
Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka samo z siebie, porusza go, 
przekonuje o tym co prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania 
właściwych decyzji życiowych i zaprasza do podejmowania zmian. 
https://www.onjest.pl/slowo/lectio-divina/ 
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Krótkie medytacje 
 

XXIII Niedziela Zwykła – 06 wrzesień 2020 r. 
Mt (18,15-20). Jezus powiedział do swoich 

uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw 

tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 

cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli 

zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego 

albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 

trzech świadków oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. 

 A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci 

będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, 

to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. 

Przebaczenie darem … 

Bóg jest wspólnotą Trzech Osób, doskonałą jednością połączoną więzami 
niepojętej miłości. Kościół to wspólnota narodzona z miłości Boga do 
człowieka. Teologia mówi, że narodził się z przebitego boku Chrystusa. 
Stwarzając nas, Bóg zawarł w naszym sercu potrzebę kochania i bycia 
kochanym. Ta podwójna potrzeba miała realizować się w jedności z Bogiem  
i drugim człowiekiem. Grzech pierworodny uderzył w tę jedność. Demon, 
wzbudzając nieufność do Stwórcy, oddzielił człowieka od Niego. Uderzając  
w tę relację, oddzielił również od człowieka, by wreszcie doprowadzić do 
wewnętrznego rozdarcia. Powstały mury oddzielające nas od Boga i od 
człowieka. Zburzył je dopiero Jezus Chrystus przez swoją śmierć  
i zmartwychwstanie. I choć przez nasz egoizm próbujemy je wznosić na nowo, 
On swoim słowem, swoją miłością zawartą w Eucharystii pragnie je 
unicestwić. We wspólnocie Kościoła nie jesteśmy „samotnymi wyspami”. Bóg 
chce, abyśmy byli za siebie odpowiedzialni, troszcząc się przede wszystkim  
o zbawienie drugiego. Ta troska wyraża się we wspólnej modlitwie, 
przebaczeniu i pomocy, gdy drugi błądzi lub upada. Tam, gdzie ta troska jest 
żywa, Bóg jest obecny. Tam, gdzie jej nie ma, Bóg zdaje się być nieobecny, bo 
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nie jest wpuszczony do zamkniętych egoizmem serc. Pobożne westchnienia, 
tani moralizm na niewiele się zdadzą. „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam 
znajdziesz Boga żywego.” Czy tutaj pośród nas jest On obecny? Oremus 

      XXIV Niedziela Zwykła – 13 wrzesień 2020 r. 
 

Mt (18,21-35). Piotr podszedł do 

Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy 

mam przebaczyć, jeśli mój brat 

zawini względem mnie? Czy aż 

siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: 

„Nie mówię ci, że aż siedem razy, 

lecz aż siedemdziesiąt siedem 

razy. Dlatego podobne jest 

królestwo niebieskie do króla, 

który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 

jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich 

oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten 

sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: «Panie, okaż mi cierpliwość, a 

wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz 

gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. 

Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!». Jego współsługa padł przed nim i 

prosił go: «Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i 

wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, 

bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan 

jego, wezwawszy go, rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ 

mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą?». 

 I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego 

długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca 

swemu bratu”. 

Sprawiedliwość Boga… 

Św. Paweł uświadamia nam, że nasze życie nie jest naszą własnością. Od Boga 
je otrzymaliśmy i do Niego należymy. Kto nienawidzi drugiego, ten nienawidzi 
„własności” Boga, nienawidzi również tego, co w drugim istotne: Bożego 
obrazu i podobieństwa. Jako dzieci Boga, jako chrześcijanie, jesteśmy też Jego 
reprezentantami. Ktoś, kto nie zna Boga, kto nie usłyszał Dobrej Nowiny, 
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patrzy na nas. Jakiego Boga objawiam swoim życiem? Miłosiernego? 
Przebaczającego? Hojnego? Czy też bezwzględnego, zawziętego, chętnego do 
osądzania, kalkulującego, skąpego i małodusznego? Wobec Boga zawsze 
pozostajemy dłużnikami. Nie jesteśmy w stanie wyrównać rachunku za życie, 
za zbawienie, za życie wieczne. Największym darem dla Niego jest ludzkie 
skruszone serce, gotowe przebaczać. I chociaż może to przekraczać nasze 
możliwości, to Jego Duch zdolny jest dokonać tego, co dla nas niemożliwe. 
Serce pokorne to serce otwarte na Jego Ducha. Oby takie serce w nas biło. 
Oremus 

      XXV Niedziela Zwykła – 20 wrzesień 2020 r. 
 

Mt (20,1-16a). Jezus opowiedział 

swoim uczniom następującą 

przypowieść: „Królestwo niebieskie 

podobne jest do gospodarza, który 

wyszedł wczesnym rankiem, aby 

nająć robotników do swej winnicy. 

Umówił się z robotnikami  

o denara za dzień i posłał ich do 

winnicy. Gdy wyszedł około godziny 

trzeciej, zobaczył innych, stojących na 

rynku bezczynnie, i rzekł do nich: 

«Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli. Wyszedłszy 

ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 

jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie?». Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do 

winnicy». A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: «Zwołaj 

robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych». Przyszli 

najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 

że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 

którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę». Na to odrzekł jednemu z nich: «Przyjacielu, nie 

czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też 

i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?  

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?».   

Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.  

 



 

St
ro

n
a1

0
 

Rozliczenie według Boga… 

Po raz kolejny przychodzi nam zmagać się z napięciem, które wiąże się  
z rozumieniem sprawiedliwości i miłosierdzia. Choć prosimy Boga  
o miłosierdzie, to trudno oprzeć się poczuciu, że przecież coś się nam należy. 
Jako chrześcijanie zmagamy się z codziennym trudem, cierpieniem, różnymi 
przeciwnościami. Jesteśmy dzielni i pracowici, wiemy, co to samozaparcie, 
asceza. I nie wiadomo, kiedy wchodzimy w logikę zasługiwania. Zaczynamy 
kalkulować, wyliczać, co więcej, bierzemy się za rozliczanie innych, ocenianie, 
co i ile im się należy. Wyniki kalkulacji przedstawiamy Bogu. Miłosierdzie? Jak 
najbardziej, ale już podlegające zasadom sprawiedliwości ustalonej przez nas. 
Stąd łatwa droga do osądzania innych, gorszych, bardziej grzesznych, a co za 
tym idzie – mniej zasługujących. I tak powoli faktycznie zajmujemy miejsce 
Boga, jednocześnie sugerując Mu, jaki powinien być. Znamy zasady 
ekonomiczne, jak należy zarządzać „zasobami ludzkimi”, przy wątłej 
znajomości samego Boga. Ostatecznie mamy Mu za złe, że jest dobry.  
A przecież wszystko jest Jego: winnica, zapłata; to On nas „zatrudnił”. Daje 
każdemu denara, czyli tyle, ile trzeba, aby przeżyć kolejny dzień. Ci 
zatrudnieni jako ostatni też otrzymują, bo nie mając środków, przez cały dzień 
byli głodni. Dlatego „dobrzy i przykładni” chrześcijanie jeszcze bardziej 
potrzebują czujnego nawracania się, żeby nie zapomnieć, z czyjej łaski żyją, 
kto ich powołał, dając łaskę bycia w Kościele. Może jako pierwsi 
doświadczyliśmy miłosierdzia. Obyśmy nie byli pierwszymi, którzy o tym 
miłosierdziu zapominają. Oremus 

      XXVI Niedziela Zwykła – 27 wrzesień 2020 r. 

Mt (21,28-32). Jezus powiedział 
do arcykapłanów i starszych ludu: 

„Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź  
i pracuj dzisiaj w winnicy». Ten 

odpowiedział: «Idę, panie!», lecz 
nie poszedł. Zwrócił się do 

drugiego i to samo powiedział. 
Ten odparł: «Nie chcę». Później 
jednak opamiętał się i poszedł. 

Który z tych dwóch spełnił wolę 
ojca?”. Mówią mu: „Ten drugi”. 
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Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą 
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”. 

Czyją wolę wypełniam… 

Czasem prawda potrafi nas zaboleć i dobrze, gdy wtedy jej nie odrzucamy. 

Jeśli natomiast ją kwestionujemy, usprawiedliwiając się, starając się ją 

wyeliminować po to, żeby wyjść z twarzą z niewygodnej sytuacji, to jest źle 

 i mamy się czego obawiać. Za chwilę, ku naszemu zdumieniu i oburzeniu, 

zobaczymy najgorszych grzeszników, którzy przyjęli z prostotą słowo Boże  

i „śmigają” przed naszymi oczami do nieba. Dlaczego? Bo nie mają nic do 

stracenia, a słowo Boga i Jego miłosierdzie głęboko ich dotknęło, wprawiło  

w ruch, i to w dobrą stronę. Jezus nie przychodzi, aby nam zapewnić 

pomyślność w interesach, wygodne lub przynajmniej w miarę dostatnie życie. 

Przychodzi, aby swoim Ciałem, Krwią i słowem życia przemienić nasze serca, 

wyrywając je z egoizmu. O oczekiwanych owocach słyszymy dzisiaj w drugim 

czytaniu. Św. Paweł dzieli się swoim doświadczeniem przemiany  

z zapatrzonego w siebie faryzeusza w człowieka rozpalonego miłością do 

Boga, miłością i troską o innych. Jezus może nam dać znacznie więcej, niż się 

spodziewamy. To dar wykraczający poza ciasne ramy tego życia. Bóg,  

w Jezusie Chrystusie, „wyszedł z Siebie”, aby nas do Siebie przyciągnąć. Dla 

jednych są to słowa nadziei, dla innych kolejna abstrakcja. Wśród których się 

znajdujemy? Oremus 
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Intencje mszalne na miesiąc wrzesień 2020 

 

01.09.2020 
Wtorek  

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 

8.00 
1. W int. dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli  
z ok. rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
2. † Barbara Wanio (P) 

18.00 † Marek Maciejczyk (P) 

02.09.2020 
Środa  

7.00 † Stefania Zając (P) 

18.00 
1. W int. Dzieci od II Róży Rodziców Marii Dusik 
2. † Stefan Zawiła z żoną Stanisławą (P) 

03.09.2020 
I Czwartek 

7.00 W int. Rodziców i rodzeństwa zmarłej Paulinki (P) 

18.00 
1. † Zofia Matyszkowicz  
2. † Michalina Wołoszyn (P) 

04.09.2020 
I Piątek 

7.00 
† Jan Mieszczak  
† Anna Stopczak od X Róży Kobiet Anny Baron 

18.00 
1. † Danuta Byrska (P) z mężem Kazimierzem 
2. † W int. Rodziców i rodzeństwa zmarłej Paulinki (P) 

05.09.2020 
I Sobota 

7.00 
1. † Franciszek Wadoń (P)  
2. W int. Członkiń i ich rodzin z II Róży Kobiet Marii 
Kaleka 

18.00  

06.09.2020 

I Niedziela 
 

XXIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Wiesław Wanio (P) 

9.00 
1. † Helena Stanclik (P)  
2. † Maria Honkisz w 6 r. śm.  

11.00 
1. I Komunia Święta Dzieci klasy 3a 
2. † Halina Sordyl w 10 r. śm. 

17.00 † Czesław Caputa (P)  

07.09.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Kazimierz Domasik (P) 

18.00 † Janusz Kózka (P) 

08.09.2020 
Wtorek 

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

09.09.2020 
Środa 

7.00 † Dominik Handzlik (P) 

18.00 
† Stanisław Pietraszek w 1 r. śm. 
2. W int. Zbigniewa z ok. 70 r. Urodzin o Boże błog.  

10.09.2020 
Czwartek 

7.00 † Wanda Góra (P) 

18.00 † Stanisław Waligóra (P) 

11.09.2020 7.00 † Marian Zemanek w 14 r. śm.  
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Piątek 
18.00 

1. † Michalina Wołoszyn od V Róży Kobiet (P) 
2. † Marek Koźbiał (P) 

12.09.2020 
Sobota 

7.00 † Józefa Wróbel (P)  
18.00 † Jarosław Janikowski z rodzicami i teściową 

13.09.2020 

II Niedziela 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

 
 

XXIV Niedziela Zwykła 
7.00 † Antoni Mleczko  

9.00 
1. † Zdzisław Łyszczek (P)  
2. † Mirosław Olszowy (P) 

11.00 

1. I Komunia Święta Dzieci klasy 3b 
2. W int. Karolka z ok. Roczku o Bożę błog. i opiekę 
Anioła Stróża  
3. Za Parafian 

17.00 † Stanisław Wicherek w 12 r. śm. 

14.09.2020 
Poniedziałek 

7.00 Za cierpiących i konających 

18.00 † Czesław Caputa (P) 

15.09.2020 
Wtorek 

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 

18.00 † Anna Karkoszka (P)  

16.09.2020 
Środa 

7.00 † Barbara Sławińska z synem Marcinem 

18.00 
1. † Katarzyna Hałat z mężem Władysławem z córką 
Marią w r. śm. z synem Stanisławem 
2. † Kazimierz Kozieł z rodzicami i teściami 

17.09.2020 
Czwartek 

7.00 † Janusz Kózka (P)  

18.00 † Anna i Józef Adamus  

18.09.2020 
Piątek 

7.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

18.00 
1. † Maria Żmuda (P) od Służby Liturgicznej naszej Parafii 
2. W int. Rodziców i rodzeństwa zmarłej Paulinki od klasy 
3b SP z wychowawcą  

19.09.2020 
Sobota 

7.00 † Marian Procner z żoną 

18.00 † Mieczysław Borak z synem i wnukiem Mariuszem 

20.09.2020 
III Niedziela 

 
 

XXV Niedziela Zwykła 

7.00 
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członków i ich 
Rodzin z I Róży Mężów Jana Fabii 

9.00 
1. † Helena Stanclik (P)    
2. Za Parafian 

11.00 

1. W int. Agnieszki z ok. 2 r. Urodzin o zdrowie  
    i Boże błog. i opiekę Anioła Stróża  
2. W int. Marty z ok. 40 r. Urodzin o zdrowie  
    i Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
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17.00 
W int. Elżbiety Koczur z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

21.09.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Miłosz Koper (P)  

18.00 † Wiesław Wanio (P) 

22.09.2020 
Wtorek 

7.00 † Stefania Zając (P) 

18.00 † Zofia Matyszkowicz 

23.09.2020 
Środa 

7.00 † Bronisława i Czesław Byrscy z córką Ewą 

18.00 
1. † Wiesław Wanio (P) 
2. W int. Rodziców i rodzeństwa zmarłej Paulinki o Boże 
Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej 

24.09.2020 
Czwartek 

7.00 W int. Rodziców i rodzeństwa zmarłej Paulinki o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Janusz Kózka (P) 

25.09.2020 
Piątek 

7.00 † Za zmarłych Przyjaciół Koła Radio Maryja 
18.00 1. † Mirosław Olszowy (P) 

2. † Krystyna Polak z rodzicami 

26.09.2020 
Sobota 

7.00 † Kazimierz Smolec w 6 r. śm. 

18.00 
W int. Włodzimierza z ok. 70 r. Urodzin o zdrowie  
 i Boże błog. i opiekę Matki Bożej,  

27.09.2020 

IV Niedziela 

 
 

XXVI Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. XII Róży Kobiet Marii Dusik o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej, 

9.00 
1. W int. Marii i Szymona z ok. 9 r. Ślubu o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 
2. † Marian Gibas w 15 r. śm. 

11.00 
1. † Tadeusz Urbańczyk 
2. Za Parafian  

17.00 † Franciszek Kasolik w r. śm. 

28.09.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 

18.00 W pewnej intencji 

29.09.2020 
Wtorek 

7.00 † Stefania Zając (P) 

18.00 † Kazimierz Laskowski z rodzicami i bratem 

30.09.2020 
Środa 

7.00 † Miłosz Koper (P) 

18.00 
† Julia Pudełko (P) 
† Wiesław Wanio (P) 

 

01.10.2020 
I Czwartek 

7.00 † Kazimierz Domasik (P) 

18.00 
1. W int. IV Róży Kobiet Marii Drożdż o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 
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Czwartek  2. W int. VII Róży Kobiet Kazimiery Góralczyk  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej, 

02.10.2020 
I Piątek 

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 
1. † Stanisław Waligóra (P) 
2. † Michalina Wołoszyn (P) 

03.10.2020 
Sobota 

 

7.00 † Krzysztof Góra w 10 r. śm. 

18.00 

1. W int. Alicji i Łukasza z ok. 5 r. Ślubu o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 
2. W int. Martyny z ok. 18 r. Urodzin o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 

04.10.2020 

I Niedziela 
 

XXVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz i Dominika Mleczko  

9.00 
1. † Franciszek Wadoń (P) 
2. † Marek Maciejczyk (P) 

11.00 
1. † Janusz Kózka (P) 
2. † Konrad Pakuła i Anna Drabek 
3. Za Parafian 

17.00 † Wiesław Wanio (P) 
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Intencje pogrzebowe przekazane innym kapłanom 
 

1. Intencje pogrzebowe wysłane do Misyjnego Seminarium Duchownego 

Księży Werbistów w Pieniężnie (80 intencji): 

1. Barbara Wanio = 10 
2. Antoni Klima = 8 
3. Stanisława Oczko = 8 
4. Kazimierz Żaczek =10 
5. Jadwiga Wszołek = 4 

6. Leszek Nowy = 10 
7. Stanisława Romik = 10 
8. Ewa Samojedny = 3 
9. Danuta Byrska = 8 
10. Robert Kuchta = 9 

2. ks. Adam Lechman, Salwatorianin z Bielska – Białej,  

odprawi następujące intencje pogrzebowe: w miesiącu wrześniu: 

          Stanisława Dudzik = 13, Stanisława Handzlik = 10; Leszek Nowy = 7 

3. ks. Edward Lasek, Salwatorianin z Bielska – Białej,  

odprawi następujące intencje pogrzebowe 

w miesiącu wrześniu: 

Stanisława Romik = 7; Józef Zaręba = 10;  

Helena Lachowska = 3; Antonina Czarnik = 5; 

Andrzej Wołoszyn = 5 

4. Intencje pogrzebowe przekazane do Domu Księży 
Emerytów w Bielsku – Białej. 

Razem 120 intencji:

1. Jan Prus = 4 

2. Natalia Kubica = 2  

3. Piotr Musiał = 3 

4. Olaf Noszka = 4 

5. Irena Orawczak = 3 

6. Konrad Pakuła = 2 

7. Joanna Czulak = 3 

8. Władysława Leśna = 4 

9. Kazimierz Musiał = 15 

10. Stanisław Mika = 4 

11. Maria Kiszczak = 4 

12. Miłosz Koper = 5 

13. Kazimierz Domasik = 6 

14. Aleksander Szuta = 3 

15. Irena Kolasa = 5 

16. Stefan Kierczak = 7 

17. Dominik Handzlik = 8 

18. Wanda Góra = 8 

19. Anna Handzlik = 4 

20. Genowefa Malarz = 14 

21. Felks Foryś = 5 

22. Genowefa Machander = 4  
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Krzyżówka dla dorosłych 09/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 7-8/2020   

jest hasło: „Ku wolności 
wyswobodził nas 

Chrystus.” 

Nagrodę wylosowały osoby: 
    Katarzyna Wiśniowska  
         i Maria Kucharczyk. 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr  

09/ 2020 proszę nadsyłać do 
20.09.2020, na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Zostaną 

wylosowane dwie nagrody pt.: „Różaniec”.  Pozdrawiam 
wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

Poziomo: 1. … Krzyża Świętego obchodzimy 14 września; 6. Powolny chód koński; 10. Pierwsza 
przyjmowana przez dzieci obchodzona uroczyście; 13. „Wszystkie … wasze przerzućcie na 
Niego” (1 P 5,7); 14. Szarańcza, muchy, komary; 15. Wyrabiany z mleka; 16. Żeńska forma 
imienia Jan; 17. „Nad … obfitą okazałą się łaska” (1 Tm 1,14); 19. … ucieka, wieczność czeka; 
20. Tunika Jezusa była „… od góry do dołu” (J 19,23); 22. Jednostka wagi lub moneta, inaczej 
srebrnik; 24. Skrót Księgi Nehemiasza; 25. Monogram imienia Jezus; 26. „… unum sint”, tytuł 
encykliki Jana Pawła II; 27. Roślina kosmetyczna o mięsistych liściach (Pnp 4,14); 29. Syn 
obietnicy; 31. Pokarm niemowląt; 32. Zwierciadła duszy; 35. Michał, Gabriel lub Rafał; 36. 
Górski albo medyczny; 38. …, re, mi; 40. Najstarszy syn Sema (Rdz 10,22); 42. Obok Sydonu; 
44. Ojciec Jana Chrzciciela; 46. Skrót jednej z Ewangelii; 48. … albo piekło; 49. Egipskie klęski; 
50. Fundacja Ewy Błaszczyk pomagająca ludziom w śpiączce; 51. Uzdrowiony kąpielą  
w Jordanie; 52. Trzy Osoby Boskie; 53. W rybie niejedna  
Pionowo: 1. „… mój daję wam” (J 14,27); 2. Założyciel dominikanów; 3. Zbiory, zwłaszcza zbóż; 
4. Dawniej szacunek, poważanie, atencja; 5. Sakralny obraz nie tylko prawosławia; 7. Skrót 
Księgi Tobiasza; 8. Uważajcie, „żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak …” (Łk 21,34-35); 
9. Osiadł na mieliźnie w trakcie podróży Pawła; (Dz 27,41); 11. Modlitwa popołudniowa w 
Liturgii godzin; 12. Skrót Anonimowych Alkoholików; 15. Odświętny strój albo tytuł 
chrześcijańskiej powieści L. Douglasa; 18. Państwo Islamskie, Daesh; 19. W więzieniu albo 
klasztorze; 21. Marek dla Barnaby (Kol 4,10); 22. Miłosierny z przypowieści; 23. Czyta w 
kościele; 24. Skrót Księgi Nahuma; 28. Hebrajska miara objętości; 29. Zdrobnienie imienia 
błogosławionej córki króla Ludwika VIII; 30. Rynek w Atenach, miejsce rozmów Pawła (Dz 
17,17); 32. Siglum karmelitów; 33. Łaciński śpiew Kościoła; 34. Lubelska w 1569 r.; 37. Autor 
jednej z ksiąg mądrościowych; 39. Dawniej daszek chroniący zboże; 40. Skrót Księgi Ezechiela; 
41. Największa z trzech cnót Boskich; 43. Boża radość jak …; 44. Rośliny lecznicze; 45. Opoka; 
47 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło: 
………………………………………………………………………………………………. 
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Krzyżówka dla Dzieci 9/2020 
Rozwiązaniem 

krzyżówki  

nr 7-8/2020  

jest hasło: „Idziemy 

do Boga nie drogą, 

lecz miłością.” 

Nagrodę wylosowała  
Anna Wiśniowska  
i Klaudia Sordyl. 
Rozwiązanie krzyżówki 
nr 09/2020 proszę 

nadsyłać do 20 września b.r. na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: „Różaniec”.  
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Natchnienie Biblijne 

Fragment książki 
 ks. Tomasza Jelonka  

„WPROWADZENIE DO  
LEKTURY BIBLII”  

Biblia jest listem Boga do 
ludzi, a jednak nie jest to księga, 
która spadła z nieba bezpośrednio 
od Boga. Bóg, który jest początkiem 
wszystkiego i który działa we wszystkim, gdzie tylko może posługuje się po-
średnimi przyczynami, dlatego też dla powstania swego szczególnego listu 
wybrał ludzi, którymi jako używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, 
aby przy Jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie 
przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał.   
Księgi biblijne mają zatem dwu autorów, jednym jest Bóg, drugim ludzie. 
Działanie Boże, które w tym wypadku nazywamy natchnieniem biblijnym, jest 
tak skuteczne, że Bóg w pełni pozostaje autorem tego, co zostało napisane,  
a równocześnie tak delikatne, że nie odbiera piszącym ludziom nic z ich 
autorskich prerogatyw. Oni również są autorami w pełnym tego słowa 
znaczeniu, i nawet nie muszą zdawać sobie sprawy z działającego na nich 
Bożego wpływu. Jest to zatem współpraca dwu autorów, ale taka, jakiej  
w ludzkich warunkach nie możemy sobie wyobrazić.  
Autorem całości jest Bóg, a równocześnie także ludzki pisarz. Nie możemy 
takiej sytuacji zmodelować na żadnym ludzkim przykładzie, a podane wyżej 
jeszcze dobitniej świadczą o specyfice tego zjawiska, o którym mówimy. Jest 
to cudowna współpraca, możliwa jedynie w układzie pomiędzy Bogiem  
a ludźmi, którym Bóg pozostawia zupełną wolność, a jednak potrafi przez ich 
działanie osiągnąć swoje cele. 
To działanie Boga w człowieku próbowano w jakiś sposób opisać, w teologii 
pojawiły się różne teorie na ten temat, ale ostatecznie tajemnica Bożego 
działania pozostaje tajemnicą, a misternie konstruowane sposoby jej 
podpatrzenia niewiele tłumaczą. Dlatego nie będziemy się zagłębiać  
w uczone tłumaczenia, a jedynie postaramy się wyliczyć skutki działania 
Bożego natchnienia, które przypisujemy szczególnie Duchowi Świętemu. 
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W wyniku jednak tego działania na ludzkiego autora Biblia jest księgą świętą, 
która zawiera Boże objawienie. Dlatego 
Księdze tej należy się szacunek, a jej 
pouczeniom posłuszeństwo wiary. Z tego 
powodu Kościół uroczyście wnosi w liturgii 
księgę czytań biblijnych, umieszcza ją na 
honorowym miejscu, a nawet okadza przed 
czytaniem Ewangelii. W dawnych czasach w 
kościołach znajdowały się nawet dwa 
tabernakula, jedno dla przechowywania 
Najświętszych Postaci Pańskiego Ciała, a 
drugie dla przechowywania Księgi Słowa 
Bożego. Z tego faktu wynika dla nas 
praktyczne wskazanie, abyśmy zastanowili 
się nad miejscem naszego przechowywania 
egzemplarza Pisma Świętego — czy jest to 
miejsce godne, czy w takim miejscu 
chowalibyśmy list od najdroższej nam 
osoby. Nasz stosunek do książki, zawierającej Boże objawienie rzutuje na nasz 
stosunek do samego Boga i jest miernikiem naszego szacunku dla rzeczy 
świętych. 
Skutkiem natchnienia jest fakt, że księgi biblijne zawierają to i tylko to, co Bóg 
chciał nam objawić. Chociaż ludzki autor mógł być nieświadomy tego 
działania i w swoim postępowaniu nie odczuwał żadnego skrępowania, miał 
świadomość, że samodzielnie tworzy, korzysta z odpowiednich źródeł, zbiera 
informacje, dostosowuje je do zamierzonego przez siebie celu i korzysta ze 
swoich uzdolnień literackich, to jednak sposób oddziaływania na tego pisarza 
zapewnił Bogu całkowite panowanie nad powstającym utworem. Jest zatem 
Biblia księgą Bożą. 
Równocześnie Biblia jest księgą ludzką, gdyż ludzcy autorzy nadali jej taką 
formę, jaką nadaje się wszystkim innym księgom. Przede wszystkim każdy 
tekst biblijny jest historycznie uwarunkowany i odpowiada miejscu 
powstania, warunkom czasu, w jakim powstał, sposobom myślenia i pisania 
właściwym danej epoce. Wszystko to wnieśli w tekst biblijny jego ludzcy 
autorzy, którzy odbili w pisanym przez siebie tekście także swoje 
predyspozycje psychiczne, zdolności literackie, wiedzę, swój temperament, a 
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nawet przejściowe odczucia. Wszystko to jest pewnym utrudnieniem w 
dotarciu do sedna słowa Bożego, ale równocześnie czyni je możliwym do 
odczytania, gdyż na ludzki sposób Bóg przemówił do nas, ludzi, zniżając się do 
naszego sposobu przekazywania myśli.  
Na to pytanie odpowiada nam jedynie wiara. Bóg działał na pisarzy, którzy 
pod Jego natchnieniem tworzyli swoje dzieła, zawierające Boże objawienie. 
Najczęściej pisarze ci pozostają 
anonimowi, nie podpisywali bowiem 
zazwyczaj swego dzieła, ale także — 
jeżeli tak moż-na powiedzieć — nie 
podpisywał go Duch Święty, Sprawca 
natchnienia, Boski Autor. Tą drogą nie 
możemy rozpoznać pism, które zostały 
napisane pod natchnieniem. Nie 
możemy tego rozstrzygnąć także na podstawie treści czy sposobu jej 
przedstawienia. Księgi niemające charakteru natchnionych, które nazywamy 
apokryfami, mogą mieć bardzo wzniosłą treść i być zupełnie poprawne pod 
względem zgodności z całością Objawienia. Gdy nie posiadamy żadnego 
innego kryterium rozstrzygającego o natchnieniu poszczególnych ksiąg Pisma 
Świętego, pozostaje nam jedynie wiara. Została ona wzbudzona przez Ducha 
Świętego we wspólnocie wierzących, a następnie przekazana przez Tradycję. 
Dlatego Kościół na podstawie już istniejącej i dokładnie zbadanej wiary 
określił zestaw ksiąg natchnionych, który nazywa się kanonem Pisma 
Świętego.  
Księgę nazywany natchnioną, jeżeli została napisana pod natchnieniem 
Ducha Świętego, nazywamy ją kanoniczną, jeżeli należy do kanonu. W obu 
przypadkach zawsze chodzi o te same pisma. 
Kanon Pisma Świętego  
Duch Święty, który jest Boskim Autorem Pisma Świętego, wzbudzał wiarę 
wspólnot wierzących w odniesieniu do poszczególnych pism i na mocy tej 
wiary uznawano natchniony charakter danego pisma. Tak powstawał zestaw 
ksiąg, co do których wierzono, że Boga mają za autora. Tą wiarą odznaczał się 
najpierw Izrael — lud Boży Starego Testamentu, choć była ona inna u Żydów 
żyjących w Ziemi Świętej, a inna u Żydów diaspory, to znaczy żyjących  
w rozproszeniu w całym ówczesnym świecie.  
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/wpr_do_biblii_03.html 
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Ku pokrzepieniu ducha 
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Kącik Humoru 
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Zapraszam na 

„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

we wtorek 15 września. 
Pragniemy adorować  

i uwielbiać  
Pana Jezusa  

w Najświętszym  
Sakramencie Ołtarza  

za wielkie dzieła, które 
dokonuje w naszym życiu  

i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.  
Zaczynamy mszą św. wieczorną o godz. 18.00. 
                                                         Ks. Wacław 
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Plan duszpasterski na rok szkolny 2020/2021 
dla Dzieci i Rodziców kl. III przed Uroczystością I Komunii św.   

w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
Lp. Data Godz. Dzień Temat spotkania liturgicznego 

1. 20.09.2020 11.00 Niedziela Tajemnica Najświętszego Sakramentu 

2. 18.10.2020 11.00 Niedziela 
„Różaniec modlitwą ewangeliczną” – znaczenie 

modlitwy różańcowej.  
Poświecenie różańca i Msza św. z kazaniem; 

3. 15.11.2020 11.00 Niedziela 
„Modlitwa życiem duszy” – moje spotkanie  

z Chrystusem.  Poświecenie książeczek i Msza 
św. z kazaniem; 

4. 08.12.2020 18.00 Wtorek 

„Maryja w moim życiu” – Matka Jezusa 
Zbawiciela towarzyszy mi w życiu. Poświecenie 

medalików NMP Niepokalanej  
i Msza św. 

5. 2.02.2021 18.00 Wtorek 
„Jezus światłem mojego życia” – Jezus moim 

prawdziwym Zbawicielem.  
Poświecenie świec komunijnych i Msza św. 

6. 07.03.2021 11.00 Niedziela Msza św. na rozpoczęcie Rekolekcji 

7. 
07 – 10.03. 

2021 
Poniedziałek, wtorek 

i środa  
Rekolekcje Parafialne dla wszystkich Uczniów 

8. 
od 01.04 do 
04.04.2021 

Od Wielkiego 
Czwartku do Wielkiej 

Nocy 

Całą Rodziną przeżywamy Uroczystości  
Triduum Paschalnego 

(męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa) 

9. 
od 19.04 do 
01.05.2021 

Kwiecień - maj 
Próby dla dzieci przed I Komunią św. 

o ustalonych godzinach i dniach 
10. 30.04.2021 17.00 I Piątek I Spowiedź Dzieci kl. III i ich rodziców 

11. 02.05.2021 11.00 Niedziela Uroczystość I Komunii św.` 

12. 
od 03.05 do 
08.05.2021 

18.00 codziennie 
„Biały Tydzień” – dzieci i rodzice uczestniczą we 

Mszy św. i w nabożeństwie majowym 

13. 08.05.2021 
Cały 

dzień 
Sobota 

Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej  
w Zakopanem na zakończenie białego tygodnia 

14. 02.06.2021 17.00 
Środa 
przed I 

piątkiem  

Rozpoczynamy IX pierwszych piątków miesiąca 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako 

przygotowanie do Rocznicy 

15.  03.06.2021 9.00 
Czwartek 
Boże Ciało  

Uczestniczymy we mszy św. i w procesji 
Bożego Ciała 
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Ważne informacje na czas trwania epidemii.  
Odwiedziny chorych  

Chorych prosimy zgłaszać telefonicznie. Ksiądz udzieli informacji  
o terminie odwiedzin. Przy chorym może być tylko 1 opiekun. Należy 
zachować wszystkie środki ostrożności. 

Rezerwacja Mszy świętych. 
Intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii zachowując wszystkie 
środki ostrożności lub telefonicznie, jak dotychczas. Do zakrystii 
podchodzimy pojedynczo. Przy telefonicznym zamówieniu intencji ofiary 
pieniężne wkładamy do koperty z opisem intencji i ustaloną datą,  
a następnie wkładamy ją do koszyka wystawionego na balaskach od 
strony ambony.   

Spowiedź święta.  
Proszę, aby osoby przystępujące do spowiedzi umyły ręce i nałożyły 
maseczkę na twarz oraz zachowały bezpieczną odległość od innych osób.  

Obrzędy Komunii św. 
Do komunii świętej przystępujemy procesyjnie, osoba za osobą  
w odległości 2 metrów od siebie. Osoby, które chcą przyjąć Komunię na 
rękę ustawiają się procesyjnie w rzędzie od strony ołtarza Krzyża św. 
Wyciągamy lewą dłoń w stronę kapłana, który kładzie na nią Ciało Jezusa. 
Prawą dłonią wkładamy Komunię do ust. 

Osoby przyjmujące Komunię św. do ust ustawiają się procesyjnie od 
strony ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Obrzędy pogrzebowe.  
Po wprowadzeniu trumny ze zmarłą osobą do kościoła, rodzina  
i zgromadzeni odmawiają modlitwę różańcową. Po modlitwach 
sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, ostatnie pożegnanie i eksporta 
na cmentarz. W kaplicy przedpogrzebowej możliwa jest modlitwa za 
zmarłą osobę tylko dla rodziny. Na czas trwania epidemii nie ma 
wyprowadzenia zmarłego ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich.  

Intencje pogrzebowe  
Intencje pogrzebowe możemy składać w dniu pogrzebu do koszyka 
wystawionego na balaskach przed ambonką. Przy zgłaszaniu pogrzebu 
bliskiej osoby, rodzina może rozpisać intencje pogrzebowe w celu 
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wcześniejszego ustalenia terminów odprawienia Mszy św. Pozostałe 
intencje pogrzebowe będą odsyłane do klasztorów i do Domu Księży 
Emerytów. 

Wszyscy ubieramy maseczki na czas trwania nabożeństw i Mszy 
świętych. Staramy się zachować bezpieczną odległość od innych osób. 

Sprawy kancelaryjne. 
Proszę kontaktować się z księdzem telefonicznie w sprawie zgłaszania: 
chrztu dziecka, zapowiedzi przedślubnych, ślubu, pogrzebu i odwiedzin 
ciężko chorego. W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie 
potrzebne informacje oraz jak odebrać zaświadczenia i dokumenty 
kancelaryjne. 
 

Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe słowo. 
Dziękuję za każdy dar finansowy.  

Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami i błogosławi  
na każdy dzień. Ks. Wacław 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria 
parafialna będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą 

pełnione przez księży o następujących porach: 

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 

Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od    8.00 do  8.30 

Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45 od 19.00 do 19.30 

Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45 od    8.00 do   8.30 

Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać 
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788 

    Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego  
Pana Jezusa Chrystusa,  

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 

http://www.ketypodlesie.pl/

